
 

 

Opleidingen en cursussen: 
 
Onderstaand een overzichtje van opleidingen en workshops die ik met betrekking tot katten en katten 

trimmen gevolgd heb. 
   

 

2017 
 

Maart : Communiceren met dieren en Je (huis)dier als leraar en genezer  
  Georganiseerd door Cursuscentrum Maia 

  Een cursus die eigenlijk iedereen gevolgd zou moeten hebben.  

Van de website van Cursuscentrum Maia: Dieren kunnen ons weer in verbinding brengen 
met onze intuïtieve communicatie. Dit gebeurt door onze zintuigen weer te leren 

gebruiken. Geur, geluid, tast, zicht en gedachteoverdracht spelen daarbij een grote rol. 
Wist je dat jouw eigen dier je heel veel kan vertellen over je eigen gedrag? Soms vragen 

we ons af waarom een dier bepaald gedrag vertoond. Waarom hij agressief is naar je, of 
waarom hij steeds maar weer geen keuze lijkt te kunnen maken in wat hij wil... In deze 

lessen leer je om dat gedrag te vertalen naar jezelf. Waar zit mijn verborgen agressie? 

Waar kan ik geen keuzes in maken? Laat je meenemen in het leraarschap van dieren, een 
zuivere manier van spiegelen. Een mooie training voor verruiming van je eigen potentieel 

en van de dieren! 
 

Juni : Verdieping trimmen 1 

  Georganiseerd door de Katten academie 
Onder andere: basis genetica, kleuren, verschillende rassen en verschillende ziekten 

gerelateerd aan de rassen. 
   

 
2016 

 

Mei : Cats, coats & coffee. 
  Onderwerpen onder andere: gedrag op de trimtafel door een gedragstherapeute/trimster, 

huidallergieën bij de kat door een dierenarts, een heldere uitleg door een groothandel in 
trimmaterialen en natuurlijk een koffiedemo! 

 

December : Kattentrimcongres 2016  
  Georganiseerd door de Katten academie 

  Onderwerpen onder andere: lezing medisch rondje kat, waar als trimmer op te letten, 
demonstratie katten trimmen, lezing Social Media, lezing vacht structuren, demonstratie 

konijnen trimmen. 

 
 

2015  
 

Januari : Workshop TTouch voor katten 
  Gegeven door Saskia Blok, TTouch practitioner 

 

Februari : Vachtdag  
  Georganiseerd door het Kattengedragsadviesbureau te Amsterdam 

   
Juni : 3 daagse cursus bij het Vacht- en Vel leshotel                                                

Onderwerpen van kattengedrag tot trimmen van katten. 

Onder andere gegeven door Jet Bijen (expert op het gebied van vachtverzorging),  
  Marcellina Stolting (kattengedragstherapeute),  

          Els Peeters (gedragsbioloog gespecialiseerd in katten) en collega trimster Wendy Govers.  
 

 



 

 

November : Kattentrimcongres 2015  
  Georganiseerd door de Katten academie 

  Onderwerpen onder andere: Demo Perzen showklaar maken, lezing over pijn en 

feromonen door een gedragsdeskundig dierenarts, een demo over het gebruik van de trim-
/droogcabine, demo handdoektechniek, een lezing over huid en vacht van een 

dermatoloog, demonstratie T-touch. 
 

2014 

 
Mei : Workshop Katten trimmen  

  Georganiseerd door het HKI te Barneveld 
 

   
2013  

 

September : Clinicdag kat onder leiding van Marieke Hollander 
 

Juni : Workshop Jappyland onder leiding van Daniëlle Hesseling van Trimsalon de Aandacht  
  (Dit apparaat gebruik ik in mijn trimsalon niet.) 

 

November : Kattengedragsdag te ’s-Hertogenbosch,  
  Georganiseerd door het Kattengedragsadviesbureau. 

 
December : Kattenverzorging, georganiseerd door het Kattengedragsadviesbureau. 

 
 

2012  

 
Opleiding katten trimmen, georganiseerd door het Martin Gaus Instituut te Lelystad. 

 
 


